MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava, 15.01.2022
Číslo: S11318-2022-OKC -11316

ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) ako príslušný
orgán podľa § 50 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “zákon“) rozhodlo v konaní s týmito účastníkmi konania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
LiNA Medical ApS, Formervangen 5, Glostrup 2600, Dánsko
takto:
zdravotnícka pomôcka P2494A, P2495A Kliešte uchopovacie ozubené LiNA OperåScope,
Kliešte bioptické LiNA OperåScope, na hysteroskopické výkony, Iia sa podľa § 43 odseku 2 písm.
b), c) a d) v spojení s § 50 odseku 5 písm. a) zákona nezaraďuje do zoznamu kategorizovaných
špeciálnych zdravotníckych materiálov.
Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti

Ministerstvu bola doručená žiadosť výrobcu zdravotníckej LiNA Medical ApS,
Formervangen 5, Glostrup 2600, Dánsko o zaradenie zdravotníckej pomôcky P2494A, P2495A
Kliešte uchopovacie ozubené LiNA OperåScope, Kliešte bioptické LiNA OperåScope, na
hysteroskopické výkony, Iia do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky (ďalej len “žiadosť“).
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami odborne posúdilo a došlo k záveru, že zdravotnícka
pomôcka nespĺňa kritériá kategorizácie špeciálnych zdravotníckych materiálov.

II.
Posúdenie žiadosti poradným orgánom
Podľa § 91 ods. 1 písm. a) bod. 2 v spojení § 91 ods. 2 zákona poradným orgánom ministra pre
konania vo veciach kategorizácie je Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky (ďalej len
„kategorizačná komisia“), ktorá predkladá písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré
obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených zákonom.
Ministerstvu bolo na vyžiadanie doručené medicínske stanovisko prezidenta Slovenskej
gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti doc. MUDr. Martina Redechu, PhD. v znení: „Výkon
diagnostická a operačná hysteroskopia sú výkony jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JAS) a
vykonávajú sa aj väčšinou v zdravotníckych zariadeniach JZS, alebo v zdravotníckych zariadeniach
ústavnej zdravotnej starostlivosti - tiež ako výkon JAS. Celková platba pre zdravotnícke
zariadenie za tento výkon je podľa poisťovne 350 €, 475 €, 580 €. V predloženom návrhu sú
vypočítané celkové náklady na diagnostickú hysteroskopiu vo výške 876,80 €, čo zahŕňa cenu setu
LiNA OperåScope 646,80€ a cenu za výkon v ŠAS vo výške 230 €. Úhrada hysteroskopie za ŠZM v
sume 646,80€ je plytvaním prostriedkov. Tento výkon nie je od zdravotných poisťovní zazmluvnený
v ŠAS, a preto nemôže byť ani hradený v ŠAS. Výkon diagnostická a operačná hysteroskopia je
považovaný za operačný, a preto je potrebná krátkodobá intravenózna anestézia. Pracoviská, ktoré
hysteroskopické výkony realizujú, majú bežne k dispozícii klasické operačné hysteroskopy a môžu
kompletne doriešiť intrauterinnú patológiu počas jedného sedenia. Aj rigidným hysteroskopom s
priemerom 5,5 mm je možné realizovať operačný výkon v lokálnej anestézii a nie je pritom potrebná
úhrada za použitý ŠZM. Výhody, ktoré sa pri použití LiNA OperaScope uvádzajú, nie sú
dostatočným dôvodom na zaradenie LiNA OperaScope do zoznamu hradených kategorizovaných
špeciálnych zdravotníckych materiálov. Využitie uvedeného zariadenia v určených indikáciách však
nepovažujeme za medicínsky nevhodné, prípadne kontraindikované. Vzhľadom na jeho cenu a
všeobecnú dostupnosť iných adekvátnych postupov však nevidíme dôvod na jeho preplácanie z
verejných zdrojov.“

Kategorizačná komisia pre špeciálne zdravotnícke materiály po zhodnotení predložených
dôkazov má za to, že niektoré súčasti zdravotníckej pomôcky sú konštrukčne neefektívne
spracované, nakoľko sú výrobcom deklarované ako jednorazové a tým pádom vzniká negatívny
vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia a preto sa s ohľadom na § 43 odseku 2 písm.
b), c) a d) v spojení s § 50 odseku 5 písm. a) zákona nespĺňa kritériá na zaradenie do zoznamu
kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov.

Na základe hore uvedeného ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 82 ods. 1 zákona podať námietky na Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky do siedmich dní od doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
Podľa § 82 ods. 4 a 5 zákona ten, kto podáva námietky, je povinný zložiť na účet
ministerstva kauciu v sume 3000 eur. Kaucia musí byť pripísaná na účet ministerstva najneskôr v
nasledujúci pracovný deň po poslednom dni lehoty na podanie námietok, inak sa konanie o
námietkach zastaví. Ministerstvo kauciu vráti, ak minister námietkam čo aj len čiastočne vyhovel.

Vladimír Lengvarský
minister

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené všetkým účastníkom konania dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva. Elektronický portál Kategorizácia
(http://kategorizacia.mzsr.sk) je súčasťou webového sídla ministerstva.

